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 لن أقول
1  

 البعض يقول: انا احب املطر ولكن عندما متطر حيملون معهم مظلة

 البعض يقول انا احب الشمس ولكن عندما تشرق يبحثون عن الظل 

انا احب اهلواء وعندما يهب يغلقون نوافذهم لذا جيب ان البعض يقول 

 ختاف حينما يقول لك احدهم انه حيبك

 كم من شخص ال يعرف شعور الوقوف حتت هطول املطر ومقدار الراحة

كم من شخص ال يعرف شروق مشس وغروبها هيهات هيهات عليكم 

 لقد فاتكم من العمر الكثري

 اء وكالمه الذي حيمله يف نسيمهكم من شخص ال يعرف معنى هبوب اهلو

 وكم من شخص يقول احبك وهو ال يعرف معنى ومقدار هذه الكلمة

انتبهو مشاعر البشر ليست لعبة
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 لن أقول
 مالذي خيطر بالبال

 خيطر بالبال كل ماهو خمتلف 

اساطري خيال حزن ذكريات الك سعادة امال  اماني احالم اليت 

دا تلك العاصفة القاتلة اليت تقتلك بذاتها تعترب غيوم عابرة ماع

 مرة لكنك لتزال حي  111

نعم نعم اقصد تلك البصامات السوداء داخلنا اقصد اثار ماتركوه 

 بنا من امل وحزن وكره جتاههم

 هل ينفع اعتذارهم

ال انا اسفة فقد فات اوانهم االن حسابكم اذهبوو بعيدا  ال يهم 

من زجاج اذا انكسر  صدق اعتذاركم وكالمكم فالكأس املصنوع

 اصبح غبار

 ال تستخفو بغريكم

-3- 



 لن أقول
 اىل كل تائه يف عامل االرواح وجمازر احلياة

 لن تكون احلياة لذيذة من دون تضحياتكم

 لن تكون احلياة غريية من دون صراخكم

 لن تكون احلياة طويلة من دون تالشي ارواحكم

 يبحث عن روحه ال تقلق  اىل كل من

 فروحك عالقة يف عامل الظالم يف شجرة االرواح

 شجرة االمل واحلسرة.. الشوق والفراق

 لكل من يعاني قلبه

 ال تقلق انه عاملنا
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 لن أقول
 

 

سأبقى دائما اتقبل رأي الناقد واحلاقد فاالول يصحح مساري 

 والثاني يزيد من اصراري
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 لن أقول
 

 

 

 

 اتراني طلبت ماليس بطلب؟ اخربني من انت؟

 ان شعوري كشعور الذي يطارد ارنب... 

 ال واهلل انت احلى اسطورة يف حياتي والذي يتبع االساطري يتعب.. 
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 لن أقول
 

 

ال يهمين احببتين او كرهتين طاملا اني مل اؤذي احد ال يهمين شعورك اجتاهي 

 سلية البشريكفي ان تعرف انين لست على هذه االرض لت

 انه فقط امتحان جيب اجتيازه لنيل مايرده مجيع البشر

 اجلنة حتت اقدام االمهات
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 لن أقول
 اقالو

 هدوئي وسكوتي انين بنت مغرورة ومتكربة

 صميت اني ضعيفة وعلى رد الظلم لست بقادرة

 اما عن طيبيت فانا فريسة سهلة ولغدر ناس متقبلة

 عملة نادرةلذلك تركتهم يتناولون االقاويل عين ومل انطق بكلمة النين حقا 
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 لن أقول
سأمر لطيبيت ال اريد ان تكوني كتابا مفتوحا فهناك من ال يستحقون 

 حرفا منك

 وماذا عن نسيان

 النسيان سوى قلب صفحة كتاب العمر قد يبدو االمر سهال

لكن مادمت ال استطيع اقتالعها ساظل اعثر عليها بني كل فصل من فصول 

 .حياتي
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 لن أقول
 اشعر بالغرابة

اعتقد بانين مريضة ال ارغب بفعل اي شيء ال اريد ان انهض بغرابة اشعر 

 بالنعاس الشديد اشعر بالتدهور اشعر باالمل

 اعتقد بان جزء مين مكسور اشعر وكأن هناك شيء يضغط على قليب 

 اشعر باالحباط الشديد وهذا جيعلين حزينة

 مالذي جيب ان افعله

 عر ركزت مع االمل النه الشيء الوحيد احلقيقياذيت نفسي اليوم الرى اذا الزلت اش

ثقب االبرة الدامعة الوخزة اليت بقليب القدمية مألوفة حتاول القضاء علي 

 التالشى

 لكنين اتذكر كل شيء 

 مالذي اصبحته انا 

 اصدقائي االعزاء كل شخص اعرفه يرحل بعيدا يف النهاية 

 ميكنك ان متتلك اي شيء اال هم 

 ث اشعر بانين اختفياسفل الزمن امللو



 لن أقول
انت اصبحت شخصا اخر وانا مازلت هنا مالذي اصبحته انا 

اصدقائي االعزاء  اذا كان بامكاني البدا من جديد على بعد 

 مليون ميل 

 فسوف احافظ على نفسي سأجد وسيلة وسأنهض من جديد

 ..الن االستسالم ليس من صفاتي
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 لن أقول
 

 

 الكالم عند االملاحتاج اىل من حيدق يف عيناي ليفهمين فانا ال اجيد 
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 لن أقول
كذا مالذي يراودني هل انا ماهذا مالذي حيدث ملاذا اشعر ه

 عمياء صماء بكماء

 ال انا ارى وكانين ال ارى 

 انا امسع ولكين صماء

 انا اتكلم ولكين بكماء

 ال احد يفهمين وال افهم احد

 ماهذا العامل انه موحش انه قاسي ال يرحم شخص 

 انا االن وصلت للحظة اذا احتضنت قنبلة ميكنين اقناعها بان ال تنفجر 

 ياة هاتي ما لديك فقد اصبحنا ال نشعر بشيء ايتها احل

 لقد مت ولست موجودة يف هذا العامل

 ااااه اعرف انك ال تفهم نعم انا حية ارزق لكنين ميتة

 ماتت روحي ولزال جسدي يعاني
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 لن أقول
 يامن ملكت قليب وجويف 

 يامن اخذت املي وروحي

 يامعذب حياتي

 يامعذب فؤادي

 لطفاا فاخلجل من البوح صعب

 ياخجلي لتهجر منبعي

 ولتدع خمجلي يفيض

 ياعازف احلاني

 ومغين كالمي

 ياكاتب احالمي 

 ومغري ايامي

 يا ارض حناني وراحيت

 يامعاجل جروحي ومرهمي

 احبك احبك احبك



 لن أقول
 ياجامع اجزائي 

 كاسر قيوديو

 ياجنم كوكيب 

 وورد بستاني

 كفانا خجال 

 لنطلق العنان لروحنا
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 لن أقول
 قلب حائر وجنم ثاقب 

 حبر هادئ وجبل هامد

 كلب تائه وقط شارد

 خط امحر ال يتجاوزه احد

 كالم يقال وكالم ال يقال

 عقول تستوعب وال تهتم

 عقول ال تستوعب لكنها تهتم

 كارائهمعاملهم كعقوهلم 

 ال تهتم

 ليذهبوا بعيدا او يأتوا هذا ال يهم

 اناس اساطري خرافات وماالساطري اال امال واحالم كلها مجيلة
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 لن أقول
 شتاء بارد ليل دامس

 قلوب منفطرة دموع منهمرة

 ذكريات مؤملة كسحب عابرة

 اسرتجاع ماضي وامل قاضي

 هدوء وصمت صراخ وحرب

 افتقاد نفس قدمية والبحث عنها

 الزمن عابر واحلياة كذلك 

 لكن هل ستختفي كل تلك الذكريات املؤملة

 افتقد نفسي القدمية لكنين احب اجلديدة القوية الغري قابلة لالنكسار

 يف كلمة واحد املتحجرة

 احلياة مؤملة
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 لن أقول
 كلمات كثرية مل يستطع لساني ان ينطق بها طويال

 ومل جتد هلا مسكنا سوى صفحات كراسي

 ين امل يوما ان اجد الشجاعة الواجه بها العامللكن

 واطلب الصفح على كل مافعلت ومامل افعل 

 لست افضل من غريي ولكين املك قناعة عدم مقارنة نفسي باحد
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 لن أقول
 

 

 ما اصعب ان اعيش يف حرية بسبب شخص يوما اراه مهتم بي

 وميا ال ادري من يكون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 لن أقول
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 بعض الطرق اعرف نهايتها من بدايتها

 ن اتلقى صفعتها اال انين احب ا

 اليت تؤكد مدى غبائي

 فكذبة الرحيل االوىل ظروف

 والثانية نصيب

 وعندما تبكيك اقل الكلمات 

 فاعلم انك يف اقسى مراحل الوجع
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 لن أقول
 الصمت

 اصمت احيانا ليس لضعفي

 حتى ولو اعتقده الناس كذلك

 اصمت الن كل شيء انتهى

 لن يعود 

 اصمت احيانا النين اعرف ان اجلرح اكرب من الكالم

 الذي يقال فما فائدة احلديث

 لقلب اصم ال يرى سوى نفسه
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 لن أقول
 ارجوك ال تصدث كالمي حني اقول لك 

 ابتعد عين

 بل انظر لعيوني

 مؤسف ان افعل املستحيل الرضيك ويف االخري اكتشف انه يضايقك اهتمامي

 لن تشعر بوجودي حتى اغيب ولن تشعر بانتظاري حتى اهملك

 ولن تفهم معنى حيب حتى انساك

 مع االسف شعورك دائما متأخر

 امن مل ختونوا بعد ي

 ارجوكم ابقو اوفياء
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 لن أقول
 اذهب العاتبهم

 اعود باعذار اخرتعوها لي

 جرمية يف حقي نفسي انين ابكي على اشخاص ال تهمهم دمعيت

 احببتك اكثر مما ينبغي

 فال تسعد يابن فالن

 لن ينقص مين شيء 

 فأي حروف تكتب حينما يفيض ينا الوجع

 مؤملة تلك الدمعة اليت تسقط وانت صامت 

 تسقط من شدة القهر واالمل والظلم 

 وال تستطيع ان تعرب عن السبب او تغري الواقع

 

 

 

 لقد بكيت كثريا ملاذا مل يزل االمل من قليب من قال ان الكلمات ال تفعل شيئا 



 لن أقول
 الكلمة ان ملستك احتضنتك وان جرحتك اغرقتك يف حبر االمل 

 بكلمة نهدم حلما وبكلمة نداوي جرحا 

 بكلمة خنسر شخصا وبكلمة نكسب قلبا

 فتذكر قبل ان تنطق كلماتك انها بصمة يف القلوب ال تتغري 

 خيلطون بني احلب والتعلق وليس هلما نفس املعنى 

 خيلطون بني احلب واالهتمام

 فقط خيلطون احلب بامور اخرى

د عن من حيبك حارب الظروف الجله احلب كلمة ملن يعرف املعنى فال تبتع

 وكن معه 

 تباا كم هو مجيل احلب وكم ان فراقه قاسي

 سنلتقي يوما ماا

 لكن لست نفس الشخص الذي تركته
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 لن أقول
ستكون لي قصة جديدة واقع جديد وقلب قوي وعقل نعم عقل ملىء 

 بالذكريات

 الوقت ال يداوي شيء بل فقط يعلمك كيف تعيش مع االمل

هلادئون؟؟! هم الذين دائما يف ارواحهم ضجيج مستمر اهلادئون من هم ا

 يصيب قلبنا باهلشاشة ليال

 الشيء احملزن ان االمر مضى لكن االمل مل ميضى 

 بعض الذكريات املؤملة

 تتمنى انك تفقد ذاكرتك لالبد بسببها

 من املؤسف انه مل يعد هناك احد 

 نذهب الي عندما ال نعرف اىل اين نذهب

 ايتها احلياة احرتمي صغر سين 

 اقسم انين تعبت مرضت 

 هل يكفي البكاء لكن دموعي جفت ومل يزول هذا االمل

 ارمحيين مل اعد استطيع التحمل
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 لن أقول
 لن اقول حبييب 

 الن االحباب قد تفرتق

 لن اقول صديقي 

 الن االصدقاء قد تتنازع

 لن اقول رفيقي 

 الن الطريق قد ينتهي

 بل سأثول روحي

 الن الروح ال تفارق جسدها اال عند املوت

 .احبك

 


